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Utbildningsplan för Steg 2-tränare
Allmänt:

Steg 2- tränare har befogenhet att med befälhavaransvar utföra flygningar i DK
med innehavare av segelflygcertifikat. Steg två-tränare får även utföra provlektioner med icke certifikatinnehavare, se SHB 606. Steg 2- tränare har befogenhet
att utföra kontrollflygning av certifikatinnehavare enligt artikel 607 i SHB.

Fordringar för
antagning till kursen: Förare skall ha gällande segelflygcertifikat och skall ha en total flygtid på minst
125 timmar.
Föraren skall vara godkänd av segelflygchef innan utbildningen påbörjas.

Kursens längd,
teoretisk utbildning:

Utbildningen skall fördelas på min. 4 flygdagar. Elev skall genomgå följande
teoretisk utbildning:
Terminologi:

- Jag flyger
- Du flyger
- Var med i rodren

Teoretisk genomgång av övningarna:

- demonstation av övningar
- visa - instruera - öva

Rep. av flygregler beträffande:

- flygning tillsammans med andra
flygplan
- landningsvarv
- startföreskrifter
- daglig kontroll

Genomgång före och efter flygning.
Termikflygning:

Praktisk utbildning:

- ”trattflygning”
- Mc Cready-principen

Utbildningen skall genomföras i DK med godkänd segelflyglärare efter nedanstående utbildningsplan.
Utbildningen skall omfatta minst 10 DK-flygningar. Föraren skall vara väl
influgen på flygplanet som användes vid utbildningen. Ev. komplettering av inflygning utförs enligt lärarens bedömning.

Utfärdande
av behörighet:

Genomförd, godkänd utbildning, bestyrks av läraren i elevens flygdagbok.
Segelflygchef ska årligen ansöka om licens för steg-tränare via licensmodul i IO
som Segelflyget därefter godkänner.
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Omfattning

1

DK/SEL,

inflygning baksits
- normala svängar
- svängväxlingar
- landningsövning, normal

2

DK/SEL,

inflygning, baksits
- ingång i sväng
- urgång ur sväng
- svängväxlingar
- landningsövning, normal

3

DK/SEL,

felaktiga roderkombinationer
- termikflygning
- felaktiga roderkombinationer
- mallning i termik
- landning, för hög höjd på medvindslinjen

4

DK/SEL,

termikflygning
- stall och viknig
- stall i sväng, rakt fram
- mallning i termik
- demonstration av Mc Cready-flygande
- landning, för låg höjd på medvindslinjen

5

DK/SEL

flygning instruktion
- övning 1 enligt utb.plan

6

DK/SEL

- övning 2 enligt utb.plan

7

DK/SEL

- övning 4 enligt utb.plan

8

DK/SEL

- övning 55 enligt utb.plan

9

DK/SEL

- övning 57 enligt utb.plan

10

DK/SEL,

repetition av övningarna

Anm: Flygtiden under utbildningen bör inte understiga 4 timmar.

